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Beszámoló az elmúlt időszakról: 

 

ISZTK: 

Sok minden történt az elmúlt időszakban, s az események nagy részére hatással volt a 

járványhelyzet. Az előző félévben viszonylag simán ment az egyszeri ösztöndíjak pályázása, 

illetve ezeknél az ösztöndíjaknál számottevően kevesebb kérvény érkezett be. A KÖB-el úgy 

határoztunk, hogy mivel a március 13-ika után rendezésre kerülő kulturális és sport 

események majdnem mindegyike elmaradt, így nem állt módunkban támogatni a hallgatókat 

sajnos. Havi szinten meg voltak tartva a KÖB ülések, a kérdéses eseteket Teams felületen 

vitattuk meg. A támogatásokról levélszavazásokban döntöttünk, így is eleget téve a JOKT 

intézkedéseinek. Valamint a távoktatásnak köszönhetően nagyobb szabadságom volt, így 

mindent sokkal gyorsabban tudtam intézni.  

Most pénteken, július 31-én reggel 8-kor zajlott le a KÖB ülésünk, melyen döntöttünk a két 

rendszeres (sport, tudományos) és három egyszeri (sport, kulturális, szakmai) ösztöndíj 

kiírásáról is. S itt hozzáteszem, hogy végre Csilla megkapta a KÖB elnöki kinevezését, így 

sokkal könnyebb már dolgozni.  

Szociális ösztöndíjak 

A korona helyzet miatt problematikásabb volt a rendkívüliek bírálata, így az EHSZÖB úgy 

határozott, hogy módosításokat kell eszközölni a kiírásban. Belekerült két új státusz is, illetve 

könnyítettünk és elnézőbbek voltunk a státuszok igazolásainál is. Egy új ösztöndíjtípus is 

kiírásra került, ezzel is segítve az olyan hallgatókat, akik ebben a nehéz helyzetben ott 

segítettek másoknak ahol csak tudtak.  
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A tegnapi nap folyamán zajlott le a levélszavazás  következő féléves 

kiírásokról, és kérek mindenkit, hogy mindenféleképpen olvassák majd el őket, 

s buzdítsák is hallgatótársaikat erre, mert a rendszeres szociális támogatás jelentősen 

megváltozott. 

Mentorképzés 

Számomra ez az első mentorrendszer (mint nem gólya) mindenféle szempontból, ugyanis 

soha nem voltam se mentor, se tisztségviselő az eddigi egyetemi éveim alatt. Igazából én úgy 

gondolom, hogy ez az egész mentorrendszer egy nagyon fontos dolog, de sajnos ebben a 

járványhelyzetben nem érzem azt, hogy akár a TEAMS-es képzések, akár a mentorteszt 

effektív lett volna és a valós tudást adta volna át, s itt senki munkáját nem becsmérelni 

szeretném, de ezt ilyen állapotok között szinte lehetetlen teljesen jól csinálni. Azt viszont 

hozzáteszem, hogy mindenki próbálta/próbálja a legjobbat kihozni a helyzetből, jómagam is. 

Reménykedem benne, hogy most hogy lazítások történtek személyesen is fogunk tudni 

találkozni a mentorokkal, mert sok minden múlik ezen.  

Továbbiak: 

Tudom, rövid s tömör lett a beszámolóm, de eléggé kaotikus volt ez az időszak, így nem 

éreztem hogy minden apró részletet releváns lenne leírnom. A hallgatói kérdések száma is 

lecsökkent így a nyár folyamán ahogy azt várni is lehetett, de azért naponta-kétnaponta 

megnézem a webmailt, hogy hamar tudjak válaszolni mindenkinek.  

Köszönöm hogy elolvastad a beszámolómat, ha kérdésed van nyugodtan keress bármelyik 

felületen! 
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